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(x ) Projeto de Lei 013\ 13

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:2743
Em: 11103/2013 -16:53:09

EMENTA: EMENTA: Regulamenta a entrega de bebidas alcoólicas por
empresas através do serviço de tele-entrega.

Art. 10. A entrega de bebidas alcoólicas por empresa de tele-entrega deverá ser realizada mediante
a apresentação, pelo receptor, de documento de identificação com foto que comprove se tratar de

pessoa maior idade.

Art. 20. Em caso de encomenda de bebida alcoólica, o entregador deverá registrar, em
comprovante de entrega especifico, as seguintes informações:
I - o nome da empres<l de tele-entrega á qual é vinculado;
11- o nome da empresa que comercializou a bebida;
III - o produto, a quantia e o valor da encomenda entregue;
IV - a data, a hora e o endereço da entrega;
V _ o nome e o número de inscrição no RG ou CPF do receptor;
VI - a assinatura do entregador e do receptor.

Art. 30. A empresa de tele-entrega deverá guardar os comprovantes de entrega pelo prazo de 90

(noventa) dias.

Art. 40. À empresa que descumprir o disposto em qualquer dos artigos da presente lei, será imposta
uma multa equivalente a dois salários minimos nacionais, considerando-se o valor vigente á época

da verificação da infração.

Parágrafo único: No caso de reincidência da empresa na mesma infração, a multa referida no caput

será aplicada em dobro.

Art. 50. Considera-se corno empresa de tele-entrega, para os fins desta lei, a pessoa jurídica que
realiza, ainda que não corno atividade principal da empresa, a entrega de bebidas alcóolicas no

local solicitado pelo consumidor.

Parágrafo único: A pessoa fisica que realiza, ainda que informalmente, a mesma atividade descrita
no caput equipare-se á empresa. de tele-entrega, para os fins desta lei, sujeitando-se ás mesmas

penas em caso de infração.



Art. 6°. Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Sala Liborio Bervian, 05.03.2013

Vereador: Orion Albuquerque - PSDB
JUSTIFICATIVA: O uso e abuso do álcool pelos adolescentes pode se tornar, muitas vezes, uma
verdadeira tragédia para muitas famílias, além de trazer prejuízos á sociedade em geral.

Para reduzir essas conseqüências no âmbito de nosso Município, destaco o artigo 81 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990), que proíbe a venda à
criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas e de produtos cujos componentes possam causar
dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida.

O consumo de bebidas alcoólicas aumentou muito nos últimos anos e, na maioria das
vezes, os jovens reúnem-se em casas de amigos, longe do olhar dos pais ou responsáveis, e
utilizam o serviço de tele-entrega para consumirem bebidas alcoólicas. Com a aprovação desta lei,
cria-se, também, mais um obstáculo para preservar nossos adolescentes, que, após ingerirem
bebidas alcoólicas, saem pelas ruas colocando sua vida em risco das mais variadas maneiras.

Sala Liborio Bervian, 05.03.2013
Vereador: Orion Albuquerque - PSDB

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/03/2013.

Orion Albuquerque - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora: _
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Municipio de Carazinho/RS, Poder Legislativo.

Rosmari Castilhos de Oliveira.

Presidente da Cãmara Municipal.

Protocolo n' 2742/2013 - Projeto de Lei n' 13/2013: "Regulamenta a entrega
de bebidas alcoólicas por em presas através do serviço de tele-entrega".

É viãvel o Projeto de Lei n' 13.2013. Trata de matéria de interesse local e,
adequadamente, suplementa legislação federal - Lei n' 8.069/1990 - sobre
a proibição de venda de bebida alcoólica a crianças e adolescentes. A inici-
ativa é concorrente o que legitima sua origem legislativa.

Alvitra-se, apenas, para a possibilidade de, sendo aprovado, ser-lhe aposto
veto caso o Executivo não disponha de meios para fazer cumprir a lei que
dele resultar.

Solicita o consuiente, através de mensagem eletrônica, registrada

nesta DPM sob nO 20.933/2013, parecer sobre o Projeto de Lei nO 13/2013, de iniciativa do

Vereador Orion Albuquerque, integrado pelos seguintes artigos:

Art. 1'. A entrega de bebidas alcoólicas por empresa de tele-entrega deverá
ser realizada mediantea apresentação, pelo receptor, de documento de i-
dentificação com foto que comprove se tratar depessoa maior idade.
Art. 2'. Em caso de encomenda de bebida alcoólica, o entregador deverá
registrar, emcomprovante de entrega específico, as seguintes informações:
I - o nome da empresa de tele-entrega á qual é vinculado;
11 - o nome da empresa que comercializou a bebida;
111 - o produto, a quantia e o valor da encomenda entregue;
IV - a data, a hora e o endereço da entrega;
V - o nome e o número de inscrição no RG ou CPF do receptor;
VI - a assinatura do entregador e do receptor.
Art. 3'. A empresa de tele-entrega deverá guardar os comprovantes de en-
trega pelo prazo de 90(noventa) dias.
Art. 4'. À empresa que descumprir o disposto em qualquer dos artigos da
presente lei, será impostauma multa equivalente a dois salários mínimos
nacionais, considerando-se o valor vigente á épocada verificação da infra-
ção.
Parágrafo único: No caso de reincidência da empresa na mesma infração, a
multa referida no caputserá aplicada em dobro.
Art. 5'. Considera-se como empresa de tele-entrega, para os fins
pessoa juridica querealiza, ainda que não como atividade prínc' ai
presa, a entrega de bebidas alcóolicas nolocal solicitado pelo,cons
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d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos de adminis-
tração pública.

2.2 Essas considerações e referência a textos constitucionais objetivam

demonstrar que o Projeto de Lei que ora examinamos, considerada sua origem legislativa,

poderá ser impugnado sob a alegação de tratar matéria reservada à iniciativa do Executivo.

É que, uma vez inserida a Lei no ordenamento jurídico do Município, cabe a esse Poder na

sua função de gestão, o dever de fazê-Ia cumprir, o que pressupõe tenha o Executivo em

sua estrutura administrativa, meios suficientes para fiscalizar e, eventualmente, punir os ina-

dimplentes, sob pena de possível enquadramento do Gestor no crime de improbidade admi-

nistrativa capitulado no art. 11, ínciso 11, da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992'.

3. Destarte, é como concluímos, é viável o Projeto de Lei n° 013/2013,

apenas com a observação de que, se aprovado, ao ser submetido ao Executivo, poderá es-

te, se não dispuser em sua estrutura administrativa de meios para fazer cumprir a lei,apor-

lhe veto sob o fundamento de sua inconstitucionalid de orma or vício de iniciativa.

'Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e
lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;

11- retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

[ ...]
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

PARECER JURíDICO

EMENTA: Regulamenta a entrega de bebidas alcoólicas
por empresas através o serviço de tele-entrega

Da Iniciativa:

Compete, efetivamente, ao Executivo Municipal, a iniciativa de

Projeto de Lei que disponha sobre regulamentação a entrega de bebidas alcoólicas

por empresas através o serviço de tele-entrega

Do Projeto de Lei apresentado

O projeto de lei busca regulamentação a entrega de bebidas

alcoólicas por empresas através o serviço.de tele-entrega, entretanto, considerada a
origem legislativa poderá ser impugnada por vicio de iniciativa, pois a matéria que
se trata é reservada ao Executivo Municipal e cabe a esse poder ter a estrutura

necessária para se fazer cumprir essa LeI.

Diante do exposto, o Projeto de Lei é inconstitucional, formal

e materiaimel te

É o parecer

Carazinho, 18 de abril de 2013
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P ocuradorGeraldo Legislativo

IgorGuerraLongo
AssessorJuridicoda Mesa
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei nO013/13

Autor: Orion Albuquerque

Ementa: Regulamenta a entrega de bebidas alcoólicas por empresas através de serviço

de tele-entrega.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável conforme parecer da DPM.

'r~ ~~
r. stevão de Loreno
Presidente e Relator

Sala de Reuniões Artêmia Vasc

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei n° 013/13

Autor: Orion Albuquerque

Ementa: Regulamenta a entrega de bebidas alcoólicas por empresas através de serviço de

tele-entrega.

VOTO

o presente Projeto de Lei está apto a ser inc1uido na Ordem do dia.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting,24 de abril de 2013.

\l r. Gian Pedroso
Membro

Av.Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mai!: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque
Vereador - PSOB
Líder de Bancada
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CWU MUNICIPAL DE
VEREADORESDE CAUZINMO
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Senhor Presidente

Carazinho, 29 de Abril;g:.:~~;:?~5~:r91 /\3
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FtancleIe G. l.eim
Av. FIonls da Cunha 799
aeeoo-ooo • C81'1lZ1n';"'RS

Solicito a retirada da pauta da Sessão Ordinária do
dia de hoje, o Projeto de Lei n° 013/13, de minha autoria para readequação,
que Regulamenta a entrega de bebidas alcoólicas por empresas através de
serviço de tele-entrega.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

EXCELENTISSIMO SENHOR

VEREADOR Olto A. Gerhardt Neto

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

I••

e-mail: vereadororion@camaracrz.rs.gov.br (54) 9162-1866/9172-9045 Ramal224
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS -
.,

mailto:vereadororion@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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